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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01045

Поделение: ________

Изходящ номер: РД-04-038-206 от дата 27/03/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Областна администрация - Габрово

Адрес
площад Възраждане №5

Град Пощенски код Страна
Габрово 5300  България

Място/места за контакт Телефон
Областна администрация - Габрово 066 810654

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Веселин Радков

E-mail Факс
opac_gabrovo@gb.government.bg 066 810653

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.gb.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.gb.government.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Подготовка и провеждане на обучения на областните и общински 
администрации за работа с методологиите и регионалната 
информационна система и на учебно пътуване за проучване опита на 
държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената 
координация по проект “Ефективна координация за стратегическо 
планиране и мониторинг на регионалното развитие на област 
Габрово”, финансиран  по Оперативна програма “Административен 
капацитет” 2007 г. – 2013 г., съгласно Договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ Регистрационен №А10-13-15/ 
30.11.2011 г. 
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Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80500000

Доп. предмети 63000000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Обученията за работа със създадената регионална информационна 

система и разработените методология за наблюдение и оценка на 

изпълнението на Областната стратегия за развитие и Общинските 

планове за развитие и методология за оценка на въздействието 

целят да развият специфични компетенции и умения на служителите 

от областна и общинска администрации и подобряване на техния 

капацитет. Изпълнителят трябва да разработи програми за обучение 

в двете направления, да организира и проведе 2 тридневни 

обучения за 32 експерти от целевите областна и общински 

администрации, ангажирани с планирането и наблюдението на 

изпълнението на стратегическите документи. Обучителните програми 

трябва да бъдат разработени на основата на изготвените по 

проекта методологии и регионална информационна система. За целта 

Възложителят ще предостави информация за готовите продукти. За 

лектори в обученията Изпълнителят следва да привлече експерти от 

фирмите-изпълнители на дейностите за създаване на методологиите 

и РИС.

Обученията трябва да включват интерактивни методи, ще съчетават 

теоретично представяне на темите, казуси с практическа 

насоченост и провеждане на дискусии. 

Предвиждат се 2 обучения с продължителност от 3 дни (две 

нощувки) при пълно откъсване от работния процес за времето на 

обучението.

В края на всяко обучение ще се провежда анкетно проучване за 

нивото на удовлетвореност.

Дейността предвижда осигуряване на лекторски услуги и пълно 

логистично обезпечаване на обученията, включително транспорт, 

наем на зала и оборудване, кетъринг и нощувки за участниците, 

отпечатване и комплектоване на учебните материали. Параметри на 

обученията - съгласно Техническата спицификация на възложителя

Подготовка и провеждане на учебно пътуване за проучване опита на 

държава-членка на ЕС в областта на междуведомствената 

координация - Учебното пътуване е възможност да се проучи и 

обмени опит с държавни/общински структури, асоциации и др. в 

страна – членка на ЕС с доказани добри практики в областта на 

муждуведомствената координация в процеса на стратегическо 

планиране и изпълнение на регионалните и местните приоритети.

За тази цел Изпълнителят трябва да проучи възможностите за 

провеждане на учебно пътуване и да идентифицира организации от 

страни-членки с опит в партньорството и координацията при 

прилагане на политики. Той организира 1 учебно пътуване с обща 

продължителност 4 дни. В групата ще участват 7 представители  от 

целевите групи. Параметрите: съгласно Техническата спецификация 

на Възложителя

Прогнозна стойност

(в цифри): 26700   Валута: BGN

Място на извършване
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на територията на страната и държава-членка на ЕС код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 3 

(три) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката за 

последните  3 (три) години (2009, 2010 и 2011 г.). За сходни на 

предмета на поръчката се приемат дейности, свързани с 

организиране на обучения, конференции, кръгли маси и др., както 

и логистика на служебни пътувания в чужбина. Кандидатите трябва 

да представят минимум 1 договор за организиране на обучения, 

конференции, кръгли маси и др. масови прояви и минимум 1 за 

логистика на служебни пътувания в чужбина.

За доказване на това изискване се представя справка-декларация, 

съдържаща списък на основните изпълнени (приключени) договори, с 

предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 години 

(2009, 2010 и 2011 г.). За договорите, посочени в справката-

декларация се представят препоръки, които да са надлежно 

оформени с издател и лице за контакт.

Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката:

Минималният брой лица в екипа е 3 (три) – ръководител и  двама 

ключови експерти. Ръководителят и ключовите експерти следва да 

отговарят на следните условия:

Ръководител :

Образование: Висше образование – образователно-квалификационна 

степен „магистър” или еквивалентна;

Професионален опит: Минимум 5 години професионален опит;

Участие в 3 проекта с международно финансиране, от които в 

минимум 1 като ръководител. 

Ключов експерт 1 – координатор обучения 

Образование: Висше образование – образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или еквивалентна;

Общ професионален опит: Минимум 5 г. професионален опит 

Специфичен професионален опит: Участие в минимум 3 изпълнени 

договора, свързани с разработване на обучителни програми и/или 

развиване на преподавателска дейност (лектор)

Ключов експерт 2 – координатор учебната визита 

Образование: Висше образование – образователно-квалификационна 

степен „бакалавър” или еквивалентна;

Професионален опит: Минимум 5 години професионален опит;

Участие в организирането на минимум 3 служебни пътувания или 

обучителни форми в чужбина

Владеене на английски, немски или френски език на ниво C1 според 

европейските нива на владеене на език (европейския езиков 

паспорт)

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 10/04/2012 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

УНП: 7859695b-4ccf-498c-9727-7e0c2bcbf918 3



Партида: 01045 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Документите, свързани с поръчката  - образци и техническа 

спецификация, могат да бъдат получени на посочения интернет 

адрес на Възложителя: www.gb.government.bg

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 10/04/2012 дд/мм/гггг
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